
Styrelsemöte 190113 

Emelie vals till protokollförare. 

Susanne vals till justerare. 

Lägga till punkt 13 övriga frågor- skriva protokoll till medlemsmöte. 

Ändra 12 från budget till ekonomi. 

Dagordning godkänns. 

Genomgång av föregående protokoll, godkänd. 

 

Nyheter- Båstad är nu en egen förening! Vi bjuder in Båstads ordförande Tove till styrelsemötet 9/2 

samt Claudia som är ordförande i Helsingborg. Styrelsemötet hålls hos Jenny 13-14 sen kommer 

Tove och Claudia från 14.  

 

Vi har två platser till två olika styrgrupperna. Det finns två personer från kommungruppen som är 

intresserade. Susanne för styrgruppen fastigheter och Kristian för styrgruppen över stationsområdet. 

Ett utskick kommer skickas till medlemmar för att alla ska få chans att delta. Sista anmälningsdag 

tisdag 18.00. Sen tar styrelsen beslut. 

 

Örkelljunga- vi har bestämt att vi ska träffa medlemmar i Örkelljunga i början av året. 7e April möte i 

Örkelljunga på café Fenix kl. 10.00. 

 

Tidsplan 2019- Styrelsemötet i mars flyttas från den 2a till den 3e 11.15 i nya lokalen.  

Eventgruppen, det är dags att börja planera vårens event. Emelie skriver till alla i eventgruppen och 

bestämmer ett datum för att träffas och börja planera event. 

Årsmötet flyttas från den 23e Mars till den 10e Mars kl 10.00. Årsmötet sker i den nya lokalen. Vi 

bestämmer att det bjuds på rustik frukost. Även att köpa en blomma till Louise och tacka av henne. 

Därför behöver vi skicka in en separat inbjudan till hennes. Våra medlemmar måste få inbjudan till 

årsmötet via post senast två veckor innan. På styrelsemötet den 9e februari så ska vi skriva kallelsen 

tillsammans. Förslag på gästordföranden är Ana, Busi och Claudia. Sara kontaktar var och en av dem 

och ser vem som kan.  Distriktet har sitt årsmöte 23e och 24e mars därför ändrades datumet för vårt 

årsmöte. 

 

 

Lokalen,- Susanne Benny, Simon och Sanne var i veckan och kollade på lokalen. Kontraktet behövs 

skrivas på ordförande + styrelsemedlem. Jenny och Sara skriver på. 

 Inredningsgruppen fortsätter att ha kontakt ang loppis och flytt.  

Sätetsändring 9/2 på styrelsemötet. 



 

Ung Vänster-  De har rätt till 10% av de pengar vi har vilket är ca 700kr per månad. Beslutar att 

Emelie är kontakt med Ung Vänster. När de har en styrelse så träffas vi (styrelse) och sätter oss ner 

och kommer fram till gemensamma förhållningsregler till lokalen. 

Distriktskonferansen- Är i Lund 23-24e Mars. Vi har två platser med rösträtt, omröstning på 

medlemsmötet. Susanne skriver en motion om att alla föreningar ska få platser i kongressen. 

Nomineringar till distriktsstyrelsen på medlemsmötet samt val av person (er) att skicka som 

nomineringar till distriktstyrelsen. Emelie blev nominerad på sittande möte av Susanne, och tackade 

ja. 

 

 

Ekonomi-  Fakturan gällande tryckeriet av våra kommunalpolitiska program Benny har betalt fast 

distriktet lovat att betala. Sara mailade direkt till distriktet gällande det. Swish funkar.  13187:- på 

kontot just nu. Behövs bättre struktur ang beslut om pengar.  

Vi diskuterade hur vi kunde underlätta hanteringen av pengar och kvitton, och kom fram till att vi ska 

ta fram en blankett. Tex: hur pengar används- tex 200 kr till fika, vem deltog, vem handlade osv. 

 

 

Beslut om att Sara är säkerhetsansvarig i partiet. 

 

Övriga frågor: 

Vi skrev dagordningen till kommande medlemsmöte. 

Denna punkten glöms lätt bort och borde därför vara en stående punkt under dagordningen till 

medlemsmöten. 

 

 

 

 

 

 

 


